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Úvodem

Dobrý den, vážení.

Naše obecně prospěšná společnost poskytuje služby lidem se zrakovým postižením na 
území Prahy a Středočeského kraje už rovných deset let. Jsme společnost, která 
poskytuje registrované služby pro osoby se zrakovým postižením pro dospělé a seniory. 

Rok 2012 byl rokem, kdy TyfloCentrum Praha, o.p.s. (dále jen TCPha) prošlo nelehkým 
obdobím změn. V únoru rezignovala nová ředitelka po jen dvouměsíčním působení, a 
zároveň rezignaci podala i správní rada. Nová správní rada, která se ujala subjektu, 
nastoupila až v dubnu 2012. Velkou zátěží byl proběhlý konflikt některých pracovníků na 
pracovišti Praha s vedením a několika týdenní vakuum (neexistence statutárních 
zástupců). Vše probíhalo v době, kdy u zakladatele – Sjednocené organizace pro 
nevidomé a slabozraké (dále jen SONS ČR) – vrcholily přípravy na řádné volební 
shromáždění (konec května 2012). Volební sjezd stávajícího prezidenta SONS nepotvrdil, 
a tak řešení situace v TCPha zůstalo na novém vedení zakladatele. Ředitelka nastoupila 
1.8.2012. Bylo třeba dopracovat některá vyúčtování (Adra, MČ P1) a obnovit v mezích 
možnosti chod pracoviště a poskytovat služby. Objevila se řada těžkostí, které bylo nutno
řešit. Velkým problémem bylo personální zabezpečení pracoviště Příbram. Pracovnice 
ukončila studium, a tím ztratila status soc. pracovníka, který byl pro pozici podmínkou. 
Nepodařilo se najít odpovídající náhradu (pouze do konce r. 2012). 

Regionální pracoviště Příbram tedy prošlo ukončením registrovaných služeb. SONS ČR 
pracoviště převzala jako kontaktní místo odbočky v rámci své struktury. Průběžně 
probíhaly personální obměny pro zabezpečení poskytovaných služeb. Běh pracoviště se 
začínal stabilizovat, bylo požádáno o finanční dotaci na registrované služby z MPSV a 
doufáme, že rok 2013 přinese již konsolidovanější a standardnější stav, který umožní 
poskytovat služby pro naše klienty se zrakovým postižením. 



3

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI

Kdo jsme

TyfloCentrum Praha, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která poskytuje poradenské, 
asistenční a vzdělávací služby osobám se zrakovým postižením na území hl. m. Prahy a 
Středočeského kraje.

Poslání společnosti

Podporujeme osoby se zrakovým postižením v jejich integraci do společnosti, usilujeme o 
zvyšování kvality jejich života a zmírňujeme důsledky zrakového handicapu.

Cíle společnosti

1. integrace osob se zrakovým postižením do společnosti,

2. zvyšování kvality jejich života,

3. zvyšování jejich samostatnosti a nezávislosti,

4. vytváření podmínek pro jejich setrvání v přirozeném prostředí,

5. podpora jejich společenského a pracovního uplatnění.

Zásady, jimiž se při práci s klienty řídíme

1. finanční dostupnost,

2. individuální přístup,

3. respektování vlastní vůle a jedinečnosti osobnosti klienta,

4. profesionalita a odbornost,

5. nezávislost a nestrannost,

6. podpora osobní aktivity a informovaného rozhodování klienta,

7. mlčenlivost.

Cílové skupiny

1. osoby s těžkým zrakovým postižením starší 15 let,

2. osoby s kombinovaným postižením, z nichž jedním je postižení zrakové,

3. rodinní příslušníci osob s těžkým zrakovým postižením,

4. pracovníci institucí a organizací, kteří přicházejí do kontaktu s osobami s těžkým 
postižením zraku.
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Registrované sociální služby

1. Odborné sociální poradenství

2. Průvodcovské a předčitatelské služby

3. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

4. Sociální rehabilitace

Další aktivity

Vzdělávací a osvětová činnost

Profil společnosti

Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
se sídlem: Krakovská 21, 110 00 Praha 1

Název společnosti: TyfloCentrum Praha, o.p.s.
se sídlem: Krakovská 21, 110 00 Praha 1

Právní forma: obecně prospěšná společnost
Datum založení společnosti: 26. 7. 2002
Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 271
Datum zápisu: 7. 10. 2002
IČO: 26727765

Regionální pracoviště: Kolín, Mladá Boleslav, Příbram
Působnost společnosti: Hl. m. Praha, Středočeský kraj

Správní rada

Předseda SR: PhDr. Rudolf Volejník, 
Břetislav Verner, CSc., člen SR 
Mgr. Jan Budín, člen SR

Dozorčí rada

Ing. Soňa Bohnelová, předsedkyně DR
PhDr. Ivan Antov, CSc., člen DR
Světlana Petkovová, členka DR
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Z historie společnosti

V roce 2000 se Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS ČR) v 
návaznosti na změny v územně správním uspořádání státu a samosprávy rozhodla zahájit 
postupné osamostatňování odborných služeb. Vedle celostátně působící společnosti 
Tyfloservis, o.p.s. provozující 12 krajských středisek a Pobytového rehabilitačního a 
rekvalifikačního střediska Dědina, o.p.s. založila SONS ČR v několika krajích první 
střediska sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké s názvem TyfloCentrum (v 
současné době jsou již v každém krajském městě). Krajská TyfloCentra se svými 
regionálními pracovišti jsou nyní registrovanými poskytovateli sociálních služeb pro 
nevidomé a slabozraké. TyfloCentrum Praha, o.p.s. bylo založeno v červenci 2002. V 
rámci projektu „Síť středisek integračních aktivit pro zrakově handicapované občany 
Středočeského kraje“, který byl naší společností realizován v období leden 2006 - červen 
2007, vznikla čtyři pracoviště ve Středočeském kraji (Kolín, Mladá Boleslav, Příbram, 
Rakovník). Místně příslušné městské úřady projekt podpořily partnerstvím. Od 1. 1. 2007, 
kdy vstoupil v platnost zákon o sociálních službách, jsou poskytované sociální služby 
registrovány dle tohoto zákona.
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II. ZPRÁVA O ČINNOSTI

TyfloCentrum Praha, o.p.s. – pracoviště Praha
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
telefon: 221 462 492
e-mail: praha@tyflocentrum.cz
web: www.praha.tyflocentrum.cz

Registrované sociální služby

Odborné sociální poradenství

Prostřednictvím této služby získávají osoby se zrakovým postižením, jejich blízcí a 
pracovníci různých institucí informace, podporu či pomoc, a to formou telefonických, e-
mailových či osobních konzultací. Konzultace probíhaly v minulém roce nejčastěji 
ambulantně. Základní obsah služby tvořil systém sociálního zabezpečení. V této oblasti 
byly poskytovány informace o dávkách státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi, o 
dávkách a příspěvcích pro osoby se zdravotním postižením, průkazech mimořádných 
výhod a invalidních důchodech.
Součástí této služby je také půjčovna kompenzačních pomůcek. Uživatelům byly 
poskytovány informace o druzích těchto pomůcek, jejich financování a o poskytovatelích 
kurzů pro zaškolení v práci s nimi (pomůcky na bázi PC, optické pomůcky). Kromě 
uživatelů služby byly pomůcky zapůjčovány také studentům pro tvorbu seminárních a 
závěrečných prací při studiu a dalším osobám, které je užívaly v rámci své lektorské 
činnosti při vzdělávacích, osvětových či prezentačních akcích. Za rok 2012 evidujeme 95 
uživatelů služby odborné sociální poradenství, bylo poskytnuto 196 intervencí. 

Průvodcovské a předčitatelské služby

Tyto služby umožňují nevidomým a slabozrakým značnou míru samostatnosti, podporují 
jejich setrvání v přirozeném prostředí, usnadňují jim kontakt se společenským prostředím 
a pomáhají při obstarávání osobních záležitostí. Jsou poskytovány převážně terénní 
formou (zdravotnická zařízení, úřady státní správy, vzdělávací instituce, pracoviště dalších 
poskytovatelů sociálních služeb, nákupní centra, domácnosti uživatelů), předčítání lze 
poskytnout i ambulantně, tzn. na pracovišti naší společnosti. Služby byly využívány 
pravidelně (na internáty škol, do zaměstnání apod.) i jednorázově (převážně nevidomí 
klienti z jiných krajů ČR mimořádně cestující do Prahy). Součástí doprovodů není jen 
pomoc při cestě z místa srazu do místa určení, ale též pomoc při orientaci v budovách a 
zprostředkování potřebných vizuálních informací. V rámci předčitatelské služby poskytují 
pracovníci uživatelům pomoc při seznamování s obsahem tištěných informací (písemné 
dokumenty, vývěsky se jmény osob, úředními či ordinačními hodinami, vyplňování 
formulářů). Při nákupech pomáhají s výběrem zboží, podávají informace o cenách, složení 
a trvanlivosti výrobků apod. V domácnostech uživatelů je obsahem služby nejčastěji 
pomoc při třídění, označování a řazení písemností či předmětů denní potřeby (označování 
digitálních stupnic spotřebičů, identifikace a třídění potravin či oblečení). Tyto služby 
využívalo v roce 2012 58 klientů, bylo poskytnuto 983 intervencí v celkovém rozsahu 1645 
hodin.
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Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Cílem těchto služeb je podpora osob se zrakovým postižením při smysluplném a aktivním 
trávení volného času, jejich zapojení do společenského života, vytváření příležitostí pro 
navazování a posilování sociálních vazeb a zprostředkování přístupu k realizaci 
zájmových aktivit, kterým se tito lidé nemohou věnovat samostatně bez zrakové kontroly. 
V roce 2012 jsme realizovali pravidelné aktivity, jimiž byly jazykové kurzy (němčina, 
francouzština), rehabilitační a kondiční cvičení či jóga. Uživatelé služby individuálně 
navštěvovali posilovnu a tělocvičnu, k zapůjčení byla také tandemová kola. K 
jednorázovým skupinovým akcím patřily v minulém roce besedy, exkurze a výlety. Z těchto 
akcí můžeme jmenovat např. ukázku historických tanců, návštěvu židovského města, 
velikonoční tvoření, plavání, návštěvu Muzea kávy, besedu s cestovatelem, přednášku o 
dentální hygieně. čokoládovny a kavárny. V roce 2012 se do volnočasových aktivit zapojilo 
117 klientů.

Sociální rehabilitace

Cílem služby sociální rehabilitace je nácvik a rozvíjení speciálních dovedností nezbytných 
pro pracovní uplatnění zrakově postižených osob. Oblastí podpory pracovního uplatnění 
se naše společnost zabývá od svého vzniku. Pracovní konzultantky poskytovaly v roce 
2012 uživatelům služby, podporu či pomoc při orientaci v pracovních nabídkách, tvorbě 
profesních životopisů, motivačních dopisů pro konkrétní pracovní pozice, ale také pomoc 
formou pracovní asistence přímo na pracovišti (nácvik samostatného cestování na 
pracoviště, užívání dopravních prostředků, orientace na pracovišti, sebeobslužné činnosti, 
seznamování s kolegy, podpora při samostatném plnění pracovních úkolů). Stávajícím i 
potenciálním zaměstnavatelům těchto osob byly poskytovány informace z oblasti 
pracovněprávní legislativy týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 
pomoc při vytipování pracovních pozic vhodných pro zrakově handicapované pracovníky, 
při vybavení pracoviště kompenzačními pomůckami, byly nabízeny zážitkové programy 
pro pracovníky firem zaměřené na dovednost efektivní komunikace a nácvik techniky 
správného doprovázení nevidomých, včetně prezentace kompenzačních pomůcek a 
možnosti vyzkoušení práce s nimi. Pracovníkům úřadu práce na území hl. m. Prahy 
poskytovali pracovníci této služby konzultace při výběru rekvalifikačních kurzů vhodných 
pro tuto cílovou skupinu uchazečů o práci. Vzdělávací aktivity, které byly v rámci této 
služby poskytovány patřily již tradičně kursy anglického a německého jazyka a trénování 
paměti. Nově probíhaly i kursy francouzštiny a španělštiny. Kurs španělštiny byl s rodilým 
mluvčím. Při výuce byl zohledněn stupeň zrakového postižení a lektoři měli individuální 
přístup ke klientům podle stupně zrakového postižení. Velmi se osvědčil kurs trénování 
paměti, který aktivizuje a rozvíjí soběstačnost a samostatnost. Službu sociální rehabilitace 
využívalo v roce 2012 39 klientů, kterým jsme poskytli 481 intervencí. 

Další aktivity

Vzdělávací a osvětová činnost

Pracovníci naší společnosti realizovali v roce 2012 
besedy pro žáky či studenty základních a středních 
škol. Cílem těchto interaktivních besed bylo 
seznámení s praktickými dopady zrakového 
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handicapu do každodenního života. Žáci tak měli možnost poznat různé kompenzační 
pomůcky, dozvěděli se, kdy a jak nabídnout pomoc nevidomému a jak jej správně vést. 
Konkrétní program besedy byl vždy volen vzhledem k věku žáků a k velikosti skupiny. Za 
velmi přínosnou a účinnou formu osvěty vnímáme zejména vedení těchto besed dvojicí 
vidícího a nevidomého lektora. Besedy na školách byly v minulém roce realizovány v 
rozsahu 47 vyučovacích hodin. Dvojice našich pracovníků dále vedla odborný kurz pro 
pracovníky Domova Sue Ryder věnovaný práci s klienty s těžkým postižením zraku v 
rozsahu 10 vyučovacích hodin. Vzdělávací akcí, která proběhla na pražském pracovišti, 
byla exkurze studentů VOŠ sociálně právní.

Prezentační činnost

Pražské pracoviště se účastnilo několika 
prezentačních akcí a  Ladronkafestu. Návštěvníci 
těchto akcí se seznámili s kompenzačními 
pomůckami a prošli se s bílou holí s klapkami na 
očích.
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TyfloCentrum Praha, o. p. s. – pracoviště Kolín
Smetanova 764, 280 02 Kolín
Telefon: 321 752 529, 774 064 330
e-mail: kolin@tyflocentrum.cz

Registrované sociální služby

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství je na tomto pracovišti nejvíce žádanou službou. V roce 2012 
bylo poskytnuto 251 intervencí, službu využilo 89 uživatelů. Většina poradenských 
intervencí měla charakter dlouhodobé práce s uživateli a navazovala na další služby 
poskytované kolínským pracovištěm. Obsahem intervencí byly informace o 
kompenzačních pomůckách, dávkách státní sociální podpory a příspěvcích pro osoby se 
zdravotním postižením. Pro usnadnění výběru kompenzačních pomůcek se na kolínském 
pracovišti ve spolupráci se společností Tyfloservis, o.p.s. (krajské ambulantní středisko 
Praha) uskutečnily pravidelné konzultační dny.

Průvodcovské a předčitatelské služby
O těchto službách byly osoby se zrakovým postižením v  Kolíně a okolí kontinuálně 
informovány, byly prezentovány také při osvětových aktivitách a v rámci spolupráce 
s dalšími poskytovateli sociálních služeb v regionu. I přes aktivní depistáž potenciálních 
uživatelů služeb se zájem o ně nebyl, proto byly prostředky z dotace vráceny v plné výši. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

V roce 2012 se na tomto pracovišti uskutečnilo 17 sociálně aktivizačních setkání, v rámci 
kterých byly realizovány besedy, tvořivá vyrábění, výlety, společná posezení, promítání 
komentovaného filmu, komentované prohlížení fotografií ze společných aktivit atd. Těchto 
aktivit se opakovaně zúčastňovalo 22 uživatelů. Sociálně aktivizační služby byly 
koncipovány s různorodým zaměřením tak, aby zaujaly klienty různých věkových kategorií 
a zájmů. Sociálně aktivizačních služeb se v rámci dobrovolnického programu účastnily 
také dvě dobrovolnice. V rámci těchto služeb byly posilovány sociální vazby osob se 
zrakovým postižením. K nejoblíbenějším aktivitám patřila beseda o Kubě, promítání 
komentovaného filmu – seriál Chalupáři, výroba velikonočních kraslic a jarních dekorací, 
společné grilování, výlet do Kutné Hory a také výroba adventních věnců.

Sociální rehabilitace

Službu sociální rehabilitace využilo v r. 2012 40 uživatelů. Tito uživatelé navštěvovali kurzy 
trénování paměti a první pomoci. Kurzy byly vedeny interaktivní formou se zaměřením na 
nácvik praktických dovedností využitelných v každodenním životě a zvyšujících 
soběstačnost a podporujících seberozvoj. Součástí služby byl také program podpory 
pracovního uplatnění, který byl průběžně poskytován dvěma uživatelům.
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Další aktivity

Prezentační a sbírková činnost

Jako každoročně, i v roce 2012 se kolínské pracoviště podílelo na sbírce Bílá pastelka. 
Za pomoci dobrovolníků – studentů středních škol – se podařilo tuto sbírku úspěšně 
realizovat v Kolíně. 

Spolupráce s dalšími organizacemi

 Městský úřad Kolín (finanční podpora, předávání klientů)

 Nemocnice Kolín, oční lékaři v regionu (vzájemné předávání klientů)

 poskytovatelé sociálních služeb v regionu (informování o nabídce služeb, předávání 

klientů)

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR – oblastní pracoviště Kolín 

(společné vydávání informačního bulletinu Zpravodaj, realizace společných aktivit a 

informování osob se zrakovým postižením)

 Tyfloservis, o.p.s. (krajské ambulantní středisko Praha – prezentace 

kompenzačních pomůcek na příbramském pracovišti, včetně možnosti jejich 

vyzkoušení, zprostředkování kontaktů na dodavatele a školicí pracoviště pro zácvik 

v práci s těmito pomůckami).
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TyfloCentrum Praha, o. p. s. - pracoviště Mladá Boleslav
Václava Klementa 467, Mladá Boleslav 293 01
telefon: 326 780 429
mobil: 774 065 330
e-mail. mladaboleslav@tyflocentrum.cz

Registrované sociální služby

Odborné sociální poradenství

V rámci této služby byly uživatelům a jejich blízkým předávány informace a poskytována 
pomoc v oblasti sociálního zabezpečení a kompenzačních pomůcek. Poradenské 
intervence se zaměřovaly na informace o možnostech kompenzace důsledků zrakového 
postižení a pomoc při jejich zmírňování – práce spočívala ve vedení uživatelů tak, aby se 
zorientovali v možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace a uměli získané 
informace efektivně využít. Služba byla poskytována formou jednorázových i opakovaných 
konzultací. Informace o různých aspektech zrakového postižení a možnostech jeho 
kompenzace byly poskytovány též zájemcům z odborné či laické veřejnosti. V roce 2012 
využilo této služby celkem 106 osob. V rámci služby probíhala také úzká spolupráce se 
společností Tyfloservis, o. p. s. (Krajské ambulantní středisko Praha). Tato spolupráce 
probíhala formou tzv. konzultačních dnů, při kterých se uživatelé služeb seznamovali 
s nabídkou kompenzačních pomůcek a vyzkoušeli si práci s nimi. Konzultace probíhaly 
přímo na mladoboleslavském pracovišti, takže klienti nemuseli absolvovat časově náročné 
a z důvodu nepříznivého zdravotního stavu mnohdy též nerealizovatelné cesty do Prahy. 
V roce 2012 se uskutečnily 3 konzultační dny.

Průvodcovské a předčitatelské služby

O tyto formy asistence byl na mladoboleslavském pracovišti v porovnání s ostatními 
službami nižší zájem. V roce 2012 tuto službu využilo celkem 6 uživatelů, část z nich 
jednorázově, část opakovaně. Jednalo se zejména o předčítání dokumentů přímo na 
pracovišti. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Cílem těchto služeb byla podpora aktivity uživatelů, jejich zapojení do společenského 
života, vytváření sociálních vazeb, posilování sebevědomí a proaktivního přístupu. 
Sociálně aktivizační služby byly v roce 2012 na tomto pracovišti druhou nejvíce 
využívanou službou. Rozděleny byly na jednorázové a pravidelně se opakující. Probíhaly 
skupinovou nebo individuální formou. Mezi jednorázové aktivity v roce 2012 patřila beseda 
s diabetoložkou, předprázdninové i tradiční předvánoční setkání. Cílem těchto aktivit bylo 
především zprostředkování sociálních kontaktů a podpora aktivního trávení volného času. 
Pravidelnou a oblíbenou aktivitou bylo výtvarné tvoření, které mělo funkci sociálně 
terapeutické činnosti a napomáhalo rozvoji jemné motoriky. Bylo realizováno skupinovou 
nebo individuální formou. V roce 2012 proběhlo celkem 34 setkání v rámci skupinového 
tvoření. Pravidelně se jej účastnilo 6 uživatelů. Společný výtvor byl prezentován na 
výstavě Senior – Handicap – aktivní život v Lysé n. L.. V rámci individuálního výtvarného 
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tvoření proběhlo v roce 2012 celkem 23 setkání, účastnili se ho průběžně 4 uživatelé. 
Individuální tvoření bylo pořádáno pro co nejvyšší možné přizpůsobení se činnosti 
možnostem konkrétního uživatele. V roce 2012 pokračoval také literární seminář, který byl 
realizován vždy jednou měsíčně. Jeho cílem byla podpora rozvoje různých forem čtení 
(zvukové knihy, zvětšený tisk, Braillovo písmo) a posilování sociálních kontaktů. 
Literárního semináře se účastnilo 5 uživatelů. V rámci sociálně aktivizačních služeb 
fungoval také dobrovolnický program, který nabídl uživatelům možnost věnovat se 
volnočasovým aktivitám s pomocí dobrovolníků. Na pracovišti působilo v roce 2012 cca 
dvacet dobrovolníků. 

Sociální rehabilitace

V rámci služby sociální rehabilitace byla uživatelům poskytována podpora a pomoc 
při osvojování, upevňování a rozvíjení znalostí či dovedností, které jim umožňují nejvyšší 
možný stupeň sociální integrace. Službu sociální rehabilitace využilo v roce 2012 celkem 
31 uživatelů. Mezi vzdělávací aktivity, které byly v roce 2012 v rámci této služby 
poskytovány, patřily kurzy anglického jazyka a kurzy trénování paměti. Výuka anglického 
jazyka probíhala skupinovou formou jednou týdně (pro skupinu začátečníků a pokročilých). 
Při výuce byl kladen důraz na kognitivní a sociální aktivizaci účastníků a na individuální 
přístup (prezentace textů v individuálně zvolené formě, poslech, konverzace). V rámci 
kurzů proběhlo shodně 41 lekcí v rámci každé skupiny. Kurz anglického jazyka 
navštěvovalo v roce 2012 6 uživatelů. Jako efektivní nástroj aktivizace, rozvoje 
samostatnosti a soběstačnosti se osvědčil kurz trénování paměti, a to nejen u osob v 
seniorském věku. V roce 2012 probíhal trénink paměti cca jednou za 14 dní s pravidelnou 
účastí 6 uživatelů (celkem bylo realizováno 16 setkání).

Další aktivity

Vzdělávací a osvětová činnost

I v roce 2012 poskytovalo pracoviště odborné konzultace z oblasti zrakového handicapu 
studentům škol se sociálním či pedagogickým zaměřením a umožňovalo jim vykonávat 
odborné praxe. Sociální pracovnice poskytovala konzultace k závěrečným pracím s tématy 
souvisejícími s činností pracoviště. V listopadu proběhl na pracovišti také Den otevřených 
dveří.

Prezentační a sbírková činnost, spolupráce s dalšími organizacemi

V roce 2012 probíhala již tradičně velmi úspěšná spolupráce pracoviště s Domem dětí a 
mládeže Na Výstavišti. Významnou společnou aktivitou byl zážitkově vzdělávací program 
„Černá kavárna“, jehož cílem bylo přiblížit návštěvníkům kavárny vnímání prostředí a 
provádění každodenních praktických činností bez zrakové kontroly. Program byl zacílen 
na žáky a studenty základních či středních škol. Pracoviště se také již tradičně zapojilo do 
celostátní sbírky Bílá pastelka, a to na území Mladé Boleslavi a Mnichova Hradiště. 
Pracoviště také dlouhodobě spolupracuje s Probační a mediační službou, díky této 
spolupráci bylo umožněno 3 odsouzeným osobám vykonat v organizaci trest obecně 
prospěšných prací, v rámci této spolupráce odpracovali v roce 2012 celkem 257,5 hodin. 
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TyfloCentrum Praha, o. p. s. – pracoviště Příbram
Náměstí T. G. Masaryka 1, 261 19 Příbram
telefon: 318 581 427, 774 068 330
e-mail: pribram@tyflocentrum.cz

Registrované sociální služby

Odborné sociální poradenství

Tato služba byla poskytována nejčastěji ambulantně na pracovišti, a to formou osobních, 
telefonických  či e-mailových konzultací. Část konzultací probíhala také terénní formou (v 
domácnosti uživatelů). Obsahem poradenských intervencí byla témata z oblasti sociálního 
zabezpečení (řízení o příspěvcích na kompenzační pomůcky, průkazech mimořádných 
výhod, příspěvku na péči apod.). Příbramské pracoviště navštívili pracovníci společnosti 
Tyfloservis, o.p.s. (Krajské ambulantní středisko Praha), kteří seznámili uživatele služeb 
s kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené. Odborné sociální Poradenství bylo 
v roce 2012 poskytnuto dvacetičtyřem uživatelům.

Průvodcovské a předčitatelské služby

O těchto službách byly osoby se zrakovým postižením v Příbrami a okolí kontinuálně 
informovány, byly prezentovány také při osvětových aktivitách a v rámci spolupráce 
s dalšími poskytovateli sociálních služeb v regionu. I přes aktivní depistáž potenciálních 
uživatelů služeb se zájem o ně nebyl, proto byly prostředky z dotace vráceny v plné výši. 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

V roce 2012 proběhly opět pravidelné celoroční návštěvy solné jeskyně, trénink paměti, 
literární setkání, procházky, výlety, návštěvy výstav a muzeí, přednášky, ruční tvoření, 
muzikoterapie, grilování, opékání špekáčků, exkurze, komentovaná divadelní představení 
a speciální vánoční solná jeskyně s koledami. Celkem se uskutečnilo 65 volnočasových 
aktivit. Do těchto aktivit se zapojilo 5 dobrovolníků proškolených v komunikaci a technice 
doprovázení zrakově postižených, kteří pomáhali s přípravou a vlastní realizací programu. 
Dobrovolnický program probíhal také formou stálých dvojic uživatel-dobrovolník. Tyto 
dvojice se společně věnovaly činnostem dle přání a potřeb jednotlivých uživatelů. 
Dobrovolníci vedli také turistický kroužek – o víkendech společně uskutečňovali výlety do 
přírody a návštěvy historických památek, zúčastnili se také tradičního pochodu Praha-
Prčice. V roce 2012 věnovali dobrovolníci uživatelům 265 hodin.

Sociální rehabilitace

V rámci této služby byla klientům nabízena podpora při pracovním uplatnění, její konkrétní 
formy byly také prezentovány při spolupráci s dalšími poskytovateli této služby. Uživateli 
služeb příbramského pracoviště jsou téměř výhradně lidé seniorského věku, proto nebyla 
tato služba formou programu podpory pracovního uplatnění využívána. V několika 
případech byla poskytnuta pomoc při „docvičování“ sebeobslužných dovedností.
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Osvětová činnost

V rámci osvětové činnosti byla provedena beseda Setkání s nevidomým, kterou provedla 
soc. pracovnice s p. Kynclem. Studenti projevili velký zájem o problematiku. 

Spolupráce s dalšími organizacemi

 Berkat, o.s. (sbírka brýlí)

 Klub Demka, o.s. (poskytnutí prostor pro volnočasové aktivity s klienty)

 Knihovna Jana Drdy (spolupráce při budování studijního koutku vybaveného 

speciálním softwarem pro zrakově postižené, bezplatný pronájem prostor pro 

konání literárních odpolední a půjčování audioknih)

 Městský úřad Příbram (poskytnutí grantu – prostory oblastního pracoviště) 

spolupráce 

 Místní akční skupina Brdy, Vltava, o.p.s. (účast v anketě „mapování sociálních 

služeb“, zapojení do Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Brdy, 

nabídka odborných seminářů a workshopů)

 Oblastní nemocnice Příbram – oční oddělení (spolupráce při depistáži potenciálních 

uživatelů služeb, příprava odborné konference pro rok 2012)

 příbramské základní, střední a vyšší odborné školy (besedy na téma komunikace 

s lidmi s postižením zraku, praxe studentů na příbramském pracovišti a jejich účast 

při sbírce Bílá pastelka)

 Spektra, v.d.n. (prezentace kompenzačních pomůcek)

 Tyfloservis, o.p.s. (krajské ambulantní středisko Praha – prezentace 

kompenzačních pomůcek na příbramském pracovišti, včetně možnosti jejich 

vyzkoušení, zprostředkování kontaktů na dodavatele a školicí pracoviště pro zácvik 

v práci s těmito pomůckami)

 ZUŠ Příbram (bezplatný pronájem prostor, spolupráce s lektory vzdělávacích 

kurzů).
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III. FINANČNÍ ZPRÁVA

PŘEHLED - VÝNOSY A NÁKLADY

Náklady

Spotřeba materiálu 97292,64

Spotřeba energie, plynu 0,00

Opravy a udržování 7056,00

Cestovné 8359,00

Náklady na reprezentaci 525,00

Ostatní služby 670695,96

Mzdové náklady 1646126,00

Zákonné sociální pojištění 495495

Ostatní daně a poplatky 910

Ostatní náklady 78250,09

Celkem 3004709,69

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 238182,00

Dotace ze státního rozpočtu 2155647

Dotace měst, obcí, krajů 146676,00

Dotace ÚP hl. města Prahy 182625,00

Přijaté příspěvky a dary 101100,00

Zúčtování fondů 218653,21

Úroky na účtech 518,68

Jiné ostatní výnosy (pojistné plnění 
apod.)

43025,37

Celkem 3086427,26
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Majetek a závazky

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 448632,10

Samost. movité věci a soubory 316398,70

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1497658,03

Oprávky k drobnému DNM -448632,10

Oprávky k sam. mov. věcem a 
souborům

-312048,70

Oprávky k drobnému DHM -1497658,03

Pokladna 28794,00

Peníze na bankovních účtech 264839,39

Ostatní krátkodobé fin. výp. 0,00

Pohledávky vůči odběratelům 2000,00

Poskytnuté provozní zálohy 119100,00

Závazky vůči dodavatelům 3552,00

Přijaté zálohy 0,00

Závazky vůči zaměstnancům 140750,00

Závazky ze sociálního zabezpečení 60040,00

Ostatní přímé daně 11203,00

Nároky na dotace 0,00

Jiné závazky 1699,00

Náklady příštích období 25610,00

Výnosy příštích období 0,00

Dohadné účty pasivní 160406,48

Vlastní jmění 143892,50

Fondy 290626,41

Neuhrazená ztráta min.let 449193,57

Vývoj fondů

stav k 1.1.2012

509 279,62

stav k 31.12.2012

290626,41

MPSV  Praha                         

MPSV  Praha                         

MPSV  Praha                         

MPSV  Praha                         

Magistrát hl.města Prahy

Magistrát hl.města Prahy

MČ  Praha 1

MČ  Praha 2

Provozní dotace  Praha
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MPSV  Příbram            

MPSV  Příbram            

MPSV  Příbram            

MPSV  Příbram            

MÚ   Příbram

Provozní dotace Příbram

MPSV  Kolín

MPSV  Kolín

MPSV  Kolín

MPSV  Kolín

MÚ  Kolín

Provozní dotace Kolín

MPSV  Ml. Boleslav

MPSV  Ml. Boleslav

MPSV  Ml. Boleslav

MPSV  Ml. Boleslav

MÚ  Mladá Boleslav

Provozní dotace MB

MPSV  Rakovník

MPSV  Rakovník

MPSV  Rakovník

MPSV  Rakovník

Provozní dotace Rakovník
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Provozní dotace podle druhů registrovaných služeb

MPSV    Praha sociálně aktivizační služby 240 000,00

MPSV    Příbram sociálně aktivizační služby 148 000,00

MPSV    Kolín sociálně aktivizační služby 122 000,00

MPSV    Mladá Boleslav sociálně aktivizační služby 137 000,00

MPSV    Rakovník sociálně aktivizační služby 136 000,00

MČ        Praha 2 sociálně aktivizační služby 100 000,00

MČ        Praha 1 sociálně aktivizační služby 32 500,00

MÚ        Příbram sociálně aktivizační služby 8 598,00

MÚ        Kolín sociálně aktivizační služby 10 000,00

MÚ        Mladá Boleslav sociálně aktivizační služby 20 000,00

celkem sociálně aktivizační služby 954 098,00

MPSV    Praha odborné sociální poradenství 175 000,00

MPSV    Příbram odborné sociální poradenství 135 000,00

MPSV    Kolín odborné sociální poradenství 112 000,00

MPSV    Mladá Boleslav odborné sociální poradenství 141 000,00

MPSV    Rakovník odborné sociální poradenství 125 000,00

MČ        Praha 1 odborné sociální poradenství 32 500,00

MÚ        Příbram odborné sociální poradenství 8 598,00

MÚ        Kolín odborné sociální poradenství 10 000,00

MÚ        Mladá Boleslav odborné sociální poradenství 20 000,00

celkem odborné sociální poradenství 759 098,00

MPSV    Praha sociální rehabilitace 548 000,00

MPSV    Příbram sociální rehabilitace 127 000,00

MPSV    Kolín sociální rehabilitace 117 000,00

MPSV    Mladá Boleslav sociální rehabilitace 145 000,00

MPSV    Rakovník sociální rehabilitace 119 000,00

Magistrát hl.města Prahy sociální rehabilitace 80 000,00

MČ        Praha 1 sociální rehabilitace 32 500,00

MÚ        Příbram sociální rehabilitace 8 598,00

MÚ        Kolín sociální rehabilitace 10 000,00

MÚ        Mladá Boleslav sociální rehabilitace 20 000,00

celkem sociální rehabilitace 1 207 098,00

MPSV    Praha průvodcovské a předčitat.služby 257 000,00

MPSV    Příbram průvodcovské a předčitat.služby 131 000,00

MPSV    Kolín průvodcovské a předčitat.služby 116 000,00

MPSV    Mladá Boleslav průvodcovské a předčitat.služby 125 000,00

MPSV    Rakovník průvodcovské a předčitat.služby 127 000,00

Magistrát hl.města Prahy průvodcovské a předčitat.služby 25 000,00

MČ        Praha 1 průvodcovské a předčitat.služby 32 500,00
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MÚ        Příbram průvodcovské a předčitat.služby 8 598,00

MÚ        Kolín průvodcovské a předčitat.služby 10 000,00

MÚ        Mladá Boleslav průvodcovské a předčitat.služby 20 000,00

celkem průvodcovské a předčitatel.služby 852 098,00

Přehled nákladů na služby podle druhů

Spotřeba materiálu 64 830,81

Drobné předměty do 3000,- 27 236,01

Kompenzační a rehabilitační pomůcky 4 559,02

Drobný dlouhodobý majetek 65 106,00

Opravy a udržování 3 850,00

Cestovné 28 135,00

Reprezentace 3 830,20

Telefonní popl.,poštovné, ost.poplatky 98 079,16

Internet 30 295,00

Nájemné 407 919,00

Služby k nájmu-energie, teplo, voda, ostatní 242 753,00

SW do 7000,- 12 137,00

Ostatní služby 310 848,00

Poradenství, autorské odměny 306 600,00

Ekonomické, účetní, mzdové, auditorské služby 210 954,00

Školení, kurzy 296 355,60

Mzdové náklady 3 140 048,00

Mzdové náklady DPP 72 070,00

Mzdové náklady DPČ 217 480,00

Sociální pojištění 831 610,00

Zdravotní pojištění 287 378,00

Bankovní a ostatní poplatky 9 203,00

Pojištění organizace, zaměstnanců 33 014,00

Ostatní drobné poplatky 1 698,34

Účetní odpisy 11 370,00

Náklady celkem 6 717 359,14
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Zpráva auditora vedení obecně prospěšné společnosti TyfoCentrum Praha o.p.s.

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky účetní Jednotky TyfloCentrum Praha o.p.s. IČ 
26727765 k 31. prosinci 2010. Za sestavení účetní závěrky jsou odpovědné statutární 
orgány účetní jednotky. Mojí úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní 
závěrce. 

Audit jsem provedl v souladu se Zákonem o auditorech a Komoře auditorů České 
republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice 
požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, 
že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým 
způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v 
účetní závěrce. 

Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních zásad a 
významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní 
závěrky. Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření 
výroku. 

Podle mého názoru, účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a 
poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace účetní jednotky TyfloCentrum Praha o.p.s. k 
31. prosinci 2010 a výsledek hospodaření za rok 2010 v souladu se zákonem o účetnictví 
a předpisy České republiky. 

„ výrok bez výhrad „

Účetní jednotka vykazuje hodnotu aktiv ve výši 1533 tis. Kč, cizí zdroje 819 tis. Kč. 

V Praze, dne 3l. května 2011 

Ing. František Meierl 
auditor-č.osvědčení 1160 
Lačnovská 377/8, Praha 5 Zličín
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IV. SPONZOŘI A DÁRCI

Finanční dotace, finanční dary, věcné dary, slevy, bezplatná plnění:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Magistrát hl. města Prahy

Městská část Praha 1

Městská část Praha 2

Nadace ADRA

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav

Městský úřad Kolín

Městský úřad Příbram

Všem našim sponzorům, dárcům a dobrovolníkům děkujeme. Vážíme si Vaší podpory a 
pomoci.




